
    

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO) 

Địa chỉ: 200 Bis, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 84 8 39317341 – Email: hd.office@sadaco.com – Web: www.sadaco.com 

     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300699170 do Sở KH-ĐT TP.HCM 

cấp lần thứ 4, ngày 12 tháng 03 năm 2013. 

--------------------------------------------- 

 

Số: 198 /2013/TB-CTY TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2013 

 

THÔNG BÁO 
V/v: THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2012 BẰNG CỔ PHIẾU 

                  Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài gòn 

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại 

Sài Gòn (SADACO) ngày 29/06/2013. 

- Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 7201/UBCK – QLPH 

ngày 01/11/2013. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài gòn xin trân trọng thông 

báo tới Quý cổ đông về việc thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu như sau: 

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài gòn  

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá: 10.000 đồng 

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 1.698.597 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  1.698.597 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu quỹ :  không có 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:  123.371 cổ phiếu 

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:  1.233.710.000 cổ phiếu 

- Tỷ lệ phát hành:  7,2631% , cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phiếu được nhận cổ tức bằng 

72.631 cổ phiếu mới.  

- Nguồn vốn: Công ty sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2012 để 

thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu. 
- Ngày chốt danh sách: 22/11/2013  

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn 

vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ hủy bỏ.  

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 

quyền 1.000.000 : 72.611, cổ đông A sẽ nhận được: (1.000:1.000.000) x 72.611 = 72,611cổ 

phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A được nhận 72 cổ phiếu mới, số cổ 

phiếu lẻ phát sinh của cổ đông A là 0,611 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ. 

Để nhận cổ phiếu bằng cổ tức theo quy định, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông có 

tên trong danh sách cổ đông ngày 22/11/2013 liên hệ Bộ phận Lưu ký - Công ty Chứng khoán 

Ngân hàng Đông Á hoặc Bộ phận Nhân sự hành chính – Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương 

mại Sài Gòn – SADACO - Số 200Bis Lý chính Thắng, Quận 3, TP.HCM để hoàn tất thủ tục trước 

17h00 ngày 29 tháng 01 năm 2014 (vui lòng mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi 

đến làm thủ tục). 

Trân trọng thông báo. 

                                    CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 

Nơi nhận:      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

- Như trên;                                                                              CHỦ TỊCH    
- HĐQT, BKS, BGĐ;         

- Lưu VT.                                                                        (đã ký) 

                                                                                                                                                       

                                                                                    TRẦN QUỐC MẠNH 
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